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पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..

पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..

एक ातारा तु ाला तं करायला उ ुकआहे

पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..

पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..

जे ा सूय उगव ावर पिहला होलाओरडेल

पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..

एक ातारा तुमची वाट पहातोय

तु ाला तं ते ा पथावर ने ासाठी

पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..

नदीिकनार् ◌्यावर तु ाला एक संुदर र ा िदसेलनदीिकनार् ◌्यावर तु ाला एक संुदर र ा िदसेल

दुतफा वठलेली झाडं तु ाला र ा दाखवतील

डावा पाय, उजवा पाय, पायी चालत रहा

पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..

दोन पवतांम े नदी लु होईल

पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..

दुसर् ◌्या बाजूला अजून एक नदी असेल

पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..

जे ा मोठी नदी, छो ा नदीला िमळेल

पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करा..



करण १
चचम े मासे पकडणं..चचम े मासे पकडणं..

टॉमी फुलरनं आपला उजवा हात खशात
घातला.

खशात सफरचंद होतं.

मग ानं आपला डावा हात दुसर् ◌्या खशात
घातला.

मासे धर ाचा गळ ा खशात होता.
“ग बस..” ाचा भाऊ सॅम कुजबुजला.



“सरळ बस..” ाचा भाऊ अंॅडी

कुजबुजला.

दुपारची वेळ होती. ही ित ी मुलं

चचम े होती. 

ते िदवसभर ितथेच थांबले.

आई, वडील, डॅडली आजी

इतर मो ा माणसांबरोबर खाल ा

मज ावर होते.



सगळी लहान मुलं वर ा गॅलरीत होती.

मुली एका बाजूला हो ा.

मुलं दुसर् ◌्या बाजूला होती.

दुसर् ◌्या बाजूला टॉमीनं आप ा बिहणी

– हेलन, कॅट आिण रॅचेल यां ाकडे पािहलं.

टॉमीनं सफरचंदाचा एक टवका तोडला.

मग ानं दातानं अजून तीन टवके तोडले.



खडकी ा बाहेर तो

िहर ागार गवतावर बागडणारा बदकांचा

थवा पहात होता.

फादर रे रंड मॉस णाले, आपणआता

२३८१ नंबरचा ोक णू

मग ेकजण उठून उभा रािहला.

ांनी गायला सु वात केली

, हे ई रा, गतायु ात तू आ ाला मदत केली आहेस.

येणार् ◌्या वषाम ेही आ ाला तु ाकडून तीचआशाआहे.

टॉमीनं मासे पकडणारा दोर हातात घेतला. सफरचंदाला

म भागी एका खाचेत दोर बांधला.

“हे बरोबर नाही..” अंॅडी णाला

टॉमीनं चचची एक खडकी उघडून सफरचंदाचा मधला भाग

बाहेर फेकला.



तीन बदकं तो सफरचंदाचा तुकडा पहायला आली.
एक बदकानं ा तुक ाला तोडं लावलं.
“ये बदका..” टॉमी णाला.
दुसर् ◌्या बदकाचं आप ा मो ा चोचीनं
सफरचंदाचा मोठा टवका तोडला.

टॉमीनं मासेमारी ा दोरीवर हात िफरवला.

बदक हवेत उडालं.

“अरे, आलं मा ा पकडीत..” टॉमी हळूच णाला..

बदकानं फंख फ़डफडवलेआिण परत फडफडवले.

टॉमी आता ाला सोडणार न ता..

बाकीची बदकं पणओरडत पंख जोरजोरात

फडफडवायला लागली..

ां ा कक आवाजानं चचमधले सग ांचं ल

ितकडे वेधलं.. सग ांनी गाणं बंद केलं..ितकडे वेधलं.. सग ांनी गाणं बंद केलं..

रे रंड मॉस यांनी गॅलरीकडे पािहलं..

“डेकॉन फुलर..” रे रंड मॉस णाले.

“परत एकदा हा थॉमसचाच अवखळपणाआहे अशी

मला भीती वाटतीय”

ाचे वडील पटकन गॅलरीजवळ गेले.

“थॉमस डडली फुलर. तो आवळलेला दोर जरा सैल

कर..” 

टॉमीनं दोरा सोडून िदला. मग बदक जिमनीवर

कोसळलं.



विडलांनी टॉमीला चचबाहेर हाकललं
“तू सरळ घरी जा बरं..” वडील ाला रागावले.
“आिण िनमूटपणे तु ा खोलीत जा..”
मग ते परत चचम े गेले आिण ांनी दरवाजा नीट
बंद केला.



करण २करण २
पळपुटे

टॉमी घरा ा िदशेनं चालायला लागला. ाला सतत
आप ाला िमळणारा मार िदसत होता.
तो घरी पोचला तोपयत काळोख दाटला होता.
टॉमीला आकाशात सं ाकाळचं न िदसत होतं.
मग तो घो ् ांना हॅलो णायला तबे ात गेला.
विडलांनी ांच नावं डॅन वेबरआिण हे ी े अशी
ठेवली होती.

टॉमीनं ांना एक एक सफरचंद िदलं. 
“तु ाला चचम े वगैरे जावं लागत नाही ना? 
का बरं?” टॉमीनं िवचारलं.
घो ांनी आपले खूरआपटलेआिण
सफरचंद ंगलं. टॉमीला घोडागाडीत
(वॅगनम े) चारा भरलेला िदसला.
ाला वॅगनमध ा चार् ◌्या ा िढगावर उडी

मारायची होती.



ासाठी तो तबे ात ा चार् ◌्या ा िढगावर
चढला.
“हॅलो, डॅन वेबर.. हाय हे ी े.. बघा बरं मी काय
करतोय..” तो जोरातओरडला.
मग तो वॅगनम े रचले ा चार् ◌्या ा िढगावर
िशडीनं उतरला. ितथले दोन कोबंडे ाला पा न
ओरडले.
तेव ात तबे ात ा चार् ◌्या ा िढगातून
कोणाचातरी आवाजआला. 
“आआआहा..” तो लहान मुला ा रड ाचा
आवाज होता.
“कोणआहे ितथे?” टॉमीनं िवचारलं.

डॅन वेबरनं आपलं खूर जिमनीवरआपटलं.
तो आवाज कोणाचा आहे हे पहायला टॉमी
परत एकदा चार् ◌्या ा िढगावर चढला
“कोणआहे?” टॉमीनं जोरात िवचारलं.
“ितथेच थांब..” एक गंभीर आवाज ऐकू
आला.
“तू आ ाला िजवंतपणी पकडू शकणार
नाहीस.” एक काळा माणूस उभं रा न
णाला.
ा ा अंगाला सगळीकडे चारा लागला

होता. ा ा हातात एक कुर् ◌्हा़ड होती.



ा माणसानं कुर् ◌्हा़ड खाली ठेवून िदली.
“आ ी इथे फ लपायला आलो आहोत”. तो
तहा क न णाला.

“आ ी तुला इजा करणार नाही”
“तु ी इथे आहात हे बाबांना मािहती आहे का?” 
टॉमीनं िवचारलं.
“तु ी आम ा शेतात काय करताय?”

टॉमी घाब न चार् ◌्या ा िढगात
पडलाच.
“ओह, िव ी..” तो माणूस णाला. 
हा तर फ
एक लहान मुलगा आहे.



“डेकन फुलर तुझे विडल का?”
टॉमीनं मान डोलावली.
“ ांनीचआ ाला इथे लपायला सांिगतलं आहे.”
ा ा शेजारी एक लहान मुलगा उभा होता.

“तो माझा मुलगा – िलिटल जेफ.” तो माणूस
णाला. “मी िबग जेफआहे.”

“ही माझी बायको िव ी आिण ही मुलगी बेबी
पल. आ ी पळून चाललो आहोत.”
“पळून चालले आहात?” टॉमीनं िवचारलं.
“आ ी कॅनडाला चाललोय.” िव ी णाली.
“आ ी कॅरोिलनाव नआलोय”. जेफ णाला.
.



“आ ी पाणी िपणार् ◌्या तंु ाचा पाठलाग करत इथे

पोचलो आहोत.”

”पाणी िपणारा तंुबा?” टॉमीनं िवचारलं.

”हा काय कारआहे?”

”बापरे..” िलिटल जेफ णाला.

” णजे तू पाणी िपणार् ◌्या तंु ाब ल कधीच ऐकलं

नाहीसका? चल, मी दाखवतो तुला.”

िलिटल जेफ मचाणाव न उतरलाआिण शेताकडे

असले ा दरवाजाकडे पळाला.

वरती का ाभोरआकाशात तारकापंुज चमकत होते.

िलिटल जेफनं स िषकडे (िबग िडपर) कडे इशारा केला.

“हा आहे पाणी िपणारा तंुबा.”

“नाही, तो तर स ष (िबग िडपर) आहे.” टॉमी णाला.

“तेच ते..” िलिटल जेफ णाला.

“पाणी िपणार् ◌्या तंु ासमोरचे िबंदू थेट ुव तार् ◌्याकडे

(पोल ार)  इशारा करतात.

ुवतार् ◌्या ा रेषेत वासक नआ ी कॅनडाला पोचू.”

”कॅनडाला पोचूनआ ी गुलामिगरीतून मु होऊ.”



“थॉमस डडली फुलर..” विडलांनी माग ा

बाजूनं येऊन िवचारलं.. “मी तुला तु ा खोलीत
थांबायला सांिगतलं होतं ना..”

”बाबा,” टॉमी आ यचिकत होऊन णाला.. 

“मला जेफआिण िव ी यांचा प ा लागला
आिण…..”

”मला मािहती आहे तुला अजून काय
सापडलं.”
“तुला मा ा सग ाच वाशांचा
प ा लागला.” विडल णाले.
“आता एकही िवचा नकोस.”
“घोडागाडी जोडायला मदत कर.”
“आप ाला पुढचा वास सु
करायचा आहे.”



करण ३
भुयारी रे े

टॉमी आिण वडील वॅगनम े बसले.
जेफ, िव ी, िलिटल जेफआिण बेबी
पल चार् ◌्या ा िढगार् ◌्यात लपून
बसले होते.
ते नदी ा िदशेने गेले.
“मीआयु भर गुलामिगरीत
रािहलोय, टॉमी.” जेफ णाला. 
“दोनआठव ांपूव पयत मी गुलाम
होतो.”

" “भुयारी रे े?”  टॉमीनं िवचारलं.

“तुला ाब ल काहीच मािहती
िदसत नाही.” 

िलिटल जेफ णाला.

“तू ाब ल कधीच ऐकलं नाहीस
का?”



”हे बघ टॉमी.” विडल णाले.

”भुयारी रे े ही धुराचं इंिजनआिण ळअशी
डबे असलेली खरी रे े नाही.”

“गुलामिगरी ही चुकीची था आहे असं
मानणार् ◌्या लोकांचा तो एक गु समूहआहे.”

“ती माणसं आप ासार ां ा घरात िकंवा
शेतात काही िदवस लपून रहातात. ांचं जाळं
कॅनडापयत पसरलेलं आहे.”

“समूहातला ेक सद जेफआिण
िव ीसार ा लोकांना लपायला जागा देतो. 
ांना पळून जायला मदत करतो.”

“आिण जिमनीखाल ा या रे ेरोडवर
िकतीतरी ेश पणआहेत.”  िलिटल जेफ
णाला.

“आप ा शेतासारखी..” टॉमी णाला.
.



“आिण भुयारी रे ेमागात कंड र पणआहे.” जेफ

णाला.

“मा ासारखा..” विडल णाले.

“आिण ांना खरे वासी पण भेटतात..” िव ी णाली. 

”आम ासारखे..” िलिटल जेफ णाला.

”ते याला जिमनीखालचे णजे अंडर ाऊंड णतात..” 

विडल णाले .. “कारण ांना हे गु ठेवायचं आहे.”

“यात यश िमळवायचं असेल तर ेक गो गु रहायला

हवी.”

हे बरोबरआहे जेफ णाला आ ी गुलाम मू वान

इनाम

आप ा मेनाड री ्ज बॉंड या मालकापासून पळालेला, अॅडज ो

नदी, डॉच र काऊंटी, दि ण कॅरोिलना ा लाकसपूर
”हे बरोबरआहे”. जेफ णाला. ”आ ी गुलाम मू वान

आहोत. आ ी पळून गे ामुळेआम ा जु ा मालकाचं

२५००० डॉलसचं नुकसान झालं आहे.”

”तो आ ाला पकडायला माणसं पाठवेल याची मला पूण

खा ी आहे.”

”तु ी आता चार् ◌्या ा िढगाखाली जाऊन लपा..”

”जोपयत मा ाकडे माझी कुर् ◌्हाडआहे,

तोपयत मला कोणी पकडू शकणार नाही.” जेफ णाला.

ानंतर जेफ, िव ी, िलिटल जेफआिण बेबी पल सगळेच

लपून बसले.

नदी, डॉच र काऊंटी, दि ण कॅरोिलना ा लाकसपूर

ांटेशनमधला. ३० वषाचा जेफ नावाचा एककाळा माणूस. उंची ६

फूट २ इंच. वुलनचा तपिकरी कोटआिण डेिनमची पंॅट घातलेला. १५

आॉ ोबर १८५१ रोजी तो शेवटचा िदसला होता. पळून जाताना

ाची बायको लॅ िनया – वय वष २८आिण दोन मुलं जेफ, ९

आिण पल हे देखील ा ा सोबत होते. जो कोणी या पळून गेले ा

गुलामांना पकडून मालकाकडेआणेल ाला २५० डॉलसचं इनाम

िदलं जाईल. सग ा बोटी, जहाजंआिण इतर लोकांना आ ी

सावधानतेचा इशारा देतआहोत. जरकोणी या गुलामांना लपायला

मदत केली तर ांना काय ानं पेनॉ ी पडेलआिण िश ाही होईल.

चा टन एस सी. २आॉ ोबर १८५१



वडील णाले, ”हा आप ा वासाचा
शेवटचा ट ा आहे.”
”आता मला एक नाव शोधायची आहे.”
”ती नाव या नदीतटापाशीच लपलेली
असेल”.
वडील अंधारात नाहीसे झाले.
तेव ात कोण ातरी ा ाचा आवाज
आला.

“टॉमी..” विडल णाले. “आज रा ी जे
काही घडलं ाब ल कोणापाशी
अवा रही काढू नकोस.”

“जेफ हा एक साहसी माणूसआहे. एका
साहसी माणसानं परत गुलाम ावं असं

मला वाटत नाही. तू वचन दे..”

”मी वचन देतो.” टॉमी णाला.



करण ४
शोध घेणारा समूह

आ ी ा वॅगन ा शोधात आहोत.
आ ी पळून गेले ा गुलामांना शोधतो
आहोत.”
”पळून गेलेले?” टॉमी णाला.
“एक िन ो गुलाम.. माशल णाला. ाची
बायकोआिण दोन मुलं.”

शोध घेणारा समूह

टॉमीनं र ावर खुरांचा आवाज ऐकला.
ाला कंदील हलताना िदसले.

घो ांवर चार माणसं होती. 
ांनी वॅगन थांबवली.

ते आप ा घो ांव न खाली उतरले.
”हे बघ बालिम ा..” ांचा ोर ा
णाला.

”मी अमे रकन माशलआहे. ही सगळी
माझी माणसंआहेत.



” ांना पकडून देणार् ◌्याला इनाम िमळणार
आहे.”
”तु ी ांना या वॅगनम े तर लपवलेलं नाही
ना.. ”
टॉमी ा घशाला कोरड पडली.

तो णाला, “या वॅगनम े चार् ◌्यािशवाय
काही सापडणार नाही.”
“पा ”, “आ ी शोध तर घेऊच.” माशल
णाला.



“जर माशलला ते सापडले, तर ता ाळ
ांना दि णेत पाठवलं जाईल.”

“मग तेआयु भर गुलामच रहातील.
कधीच तं होणार नाहीत.”

टॉमी घाबरला होता.
ा ा मनात िढगार् ◌्यात लपले ा

िलिटल जेफआिण ा ा कुटंुिबयांचा
िवचारआला.



“माशल,” टॉमी णाला. “मला वाटतं मी

तु ाला खरं काय ते सांगून टाकावं. मी टॉमी

सगळेजण हसले.
”बाबा मा ावर खूप रागावले.” टॉमी
णाला.

”ते मला बेदम चोप देणार होते. णून
मी घरातून पळून चाललो आहे.”
”आपण चुकी ा वॅगनचा पाठलाग करत
आहोत”. माशल णाला.

तु ाला खरं काय ते सांगून टाकावं. मी टॉमी

फुलर आहे, आिण मीच मा ा घरातून पळून

चाललो आहे.”

”तू डेकन फुलरचा मुलगा आहेस?” माशलनं

िवचारलं.

”हो. हेच स आहे.”

”आम ाकडून चूक झाली.” माशल

णाला. ”हा तोचआहे ानं आज दुपारी

चचम े बदकाला पकडून खूप दंगा केला.”



”तू घरी जाआिण विडलांचा मार खा.. तेच बरं
पडेल”.
”होय सर..” टॉमी णाला.
”आिण पुढ ा वेळी मासेमारीला जाशील ..” 
माशल णाला.. ”ते ा आप ा विडलांना सांगून
जा.”

”पुढ ा वेळी िशकार करशील ते ा मला
दोन बदकंआिण एक जाडजूड टक दे. 
ही माझी आ ाआहे.”
मग सगळे जण हसलेआिण ितथून िनघून
गेले..



करण ५
नदी ा तीरावर

छो ा जेफनं नावेत उडी मारली. 
जेफनंही उडी मारली. ांनी िव ी आिण
बेबी पलला नावेत यायला मदत केली.
तेव ात एका प ाचा आवाजआला.

थो ा वेळानंतर वडील अंधारातून बाहेर आले.
जेफआिभ िव ी िढगार् ◌्यात बसले होते.
जेफची कुर् ◌्हाड ा ा हातात होती.
”टॉमी, तू अगदी बरोबर वागलास.” वडील
णाले.

”मला वाटलं या वेळेस माशलआप ाला
न ी पकडणार”. जेफ णाला.
टॉमीला बोलायचीच भीती वाटत होती.

”वॅगन तू एक ानंच घरी घेऊन जा, 
टॉमी”. वडील णाले. 
”आ ाला पुढ ा ेशनपयत नावेतून
जायचं आहे.” 



वडील उ ानं नाव व वायला लागले. 
टॉमीला पा ाचा चुबुक चुबुक असाआवाज
ऐकू येत होता.

”गुड बाय.. िलिटल जेफ”. टॉमी
कुजबुजला.



”बाय बाय.. ” िलिटल जेफ कुजबुजला.
“गुड बाय..” जेफआिण िव ीही णाले.

वडील अंधारात नाव व वत गेले
आिण नाव ीपलीकडे नाहीशी
झाली.



करण ६
कायदा तोडणारे..कायदा तोडणारे..

टॉमीला घरी पोचायला िच ार उशीर
झाला. 
आईसोडून बाकी सगळे झोपी गेले
आईनं टॉमीला जेवायला िदलं..
“बाबा ठीकआहेत ना?” आईनं िवचारलं.
टॉमीनं आईला सगळी कथा ऐकवली.
मग टॉमी आप ा अंथ णात झोपायला
गेला.

पण, ाला झोप लागली नाही. तो
आप ा विडलांची वाट पहात होता.
ाला घराचा पुढचा दरवाजा बंद

झा ाचा आवाज ऐकूआला. मग ाचे
वडील ा ा खोलीत गेले.



”टॉमी” वडील णाले.. “मला कायदे
पाळायला आवडतं.”
“पणआज ा रा ी तू आिण मी -आपण
कायदा तोडला आहे.”
”आपण जेफआिण िव ीला मदत क न
काय ानुसार चूक केली आहे.”

”मला मािहती आहे बाबा..” टॉमी णाला.
”पणआपणकायदा बदलू शकत नाही का?”
”मी य करतो आहे.” विडल णाले.
”आ ी खूप वषापासून य करतोयआिण
एक िदवस हा कायदा बदलेल.”



”पणआ ा काय ानुसार जेफआिण िव ी ही
कोण ातरी इतर ीची मालम ा आहे –
अगदी घोडे िकंवा गायी असतात तशी.. ांची
िकंमत २५००० अमे रकन डॉलसआहे. ”
”पण जेफआिण िव ी ही तर माणसंआहेत.” 
टॉमी णाला.

”हो..” वडील णाले.
”याच कारणामुळे मी तो चुकीचा कायदा पाळू
शकत नाही.”
”याच कारणानं मला ा काय ाला िवरोध
आहे.”
”तो चुकीचा कायदा आहे.”
मग ांनी आप ा मुलाला ेमानं जवळ घेतलं
आिण दरवाजा बंद क न घेतला.



टॉमी अंथ णावर पडला होता पण ा ा मनातटॉमी अंथ णावर पडला होता पण ा ा मनात

िलिटल जेफआिण तशा लोकांचेच िवचार होते.

”जर ते कॅनडाला पोचले.”. तो कुजुबजला..”तर ते

तं होऊ शकतील.”

आप ा खडकीतून ाला तेज ी ुव तारा िदसत

होता.

आता ाला ा काळो ा आकाशात

”पाणी िपणारा तंुबा” िदसायला लागला होता.



लेखकाची नोट

ही कथा खरी असू शकते.

िस ल वॉर ा आधी ा वषाम े हजारो गुलाम –कदािचत ७५००० गुलाम पळून जाऊन

तं होऊ शकले. वासा ा दर ान ते अंडर ाऊंड रे ेतून कॅनडाची ह पार करायचे. 

िजथे ांना अमे रकन माशल पकडून परत गुलाम ायला भाग पाडू शकत न ते.

पळून जाणार् ◌्या काही गुलामांनी आप ा ातं ासाठी द िडंिकंग गॉड – पाणी िपणारा तंुबा

या गा ा ा आधारानं माग मण केलं.

मेरीलंॅडआिणओहायो या तं रा ांम े गुलामिगरी हा काय ानं गु ा होता. ितथे

रहाणार् ◌्या िक ेक अमे रकन लोकांना गुलामिगरीची चीड होती. ातले काही जणरहाणार् ◌्या िक ेक अमे रकन लोकांना गुलामिगरीची चीड होती. ातले काही जण

गुलामिगरी ा थेिव द असणार् ◌्या संघटनांम े सामील झाले. ा लोकांना

अबॉिलशिन णलं जात होतं.

१८५० साली कॉं ेसनं पळून जाणार् ◌्या गुलामांिव द ुिजिट े लॉ पास केला. 

ानुसार सव नाग रकांनी पळून जाणार् ◌्या गुलामांना पकडायला माश ना मदत करणं

अिनवाय होतं. याचं उ र णून अनेकजणांनी काय ाचं पालन करायला नकार िदला. जसा

डीकॉन फुलरनं या कथेत नकार िदला. नंतर १८६३आिण १८६५ या काळात ा यादवी

यु दात गुलामिगरीची था देशभरात बंद झाली.

समा


